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قضية ورأي

رعاية اآلباء لألبناء
ظواهر كثرية إجيابية وسلبية تظهر يف املجتمعات

تارة بتخطيط وقصد مسبق ،وتارة بال قصد ،لكنها يف
احلالتني تؤ ّثر عىل ثقافة وسلوك املجتمع.

سبحانه يف اإلنسان بام حتمله من صعوبات وحتديات

من أجل إنقاذ البرشية من غياهب الضالل.

فيجب عىل اآلباء تعاهد الواجبات جتاه أبنائهم ال

ويف هذه السنني األخرية ظهر واضح ًا ق ّلة اهتامم

سيام التي أكّد عليها اإلسالم يف نظامه للحرص عىل

ناحية الرتبية واألخالق والسلوك ،وهي ظاهرة
سلبية ،خصوص ًا إذا مل يعدّ ها املجتمع جانب ًا سلبي ًا يف

عليهم التوجيه والتنشئة بمقتىض الرؤية اإلسالمية
وتوجيهات النبي األكرم واألئمة األطهار،

التي يعتمد عىل معظمها سلوك الفرد واملجتمع ،وعدم

الفضائل واجلدّ فيها ،وحتذيره من الرذائل والوقوع

بعض اآلباء بأبنائهم ،الذين يمثلون امتداد ًا هلم من

الرتبية ،فعدم مراعات بعض الشباب للقيم والتقاليد

صحة وسالمة العالقة بينهم وبني أبنائهم ،فيجب

فعىل األب تعريف ولده باحلالل واحلرام ،وتنبيهه عىل

وضوح املبادئ يف التعامل مع احلياة الفردية واجلامعية،

فيها ،وتلقينه العبادات ،وتعريفه بالصلوات ،وتعليمه

نفوس أبنائهم.

واإليغال اخلاطئ يف حماولة فهم الدين ففيه انحراف

ما هو إال نتيجة إلمهال اآلباء لوضع ملسات تربوية يف
وإلصالح هذا األمر السلبي البد أن يؤمن اآلباء

بعدم العجز عن الرتبية وتوجيه سلوك أبنائهم،

والبحث عن طرق عالج احلاالت السيئة التي تظهر

القرآن الكريم ومعارفه ،وحتصينه من اإلفراط

للفكر ،ومن التفريط به ففيه ضياع النفس ،فتكون
هناية املطاف سلوك مسلك النبي واألئمة صلوات اهلل

وسالمه عليهم أمجعني.

عىل سلوك األبناء ،وليس ذلك بعزيز ،فهناك كثري من

وال ُينسى توجيه األبناء نحو العلم والتع ّلم ،وما

ورعايتهم ،حتتاج إىل أن يبحث عنها وجيدها ،وهي

بعض احلرف والصناعات وبعض الرياضات

األساليب الرتبوية واإلرشادية النافعة يف تنشئة األبناء

طرق وبرامج تقوم عىل الصالح وحسن الرتبية.

إن الدين اإلسالمي باعتباره نظام ًا حياتي ًا متكامالً،

س ّلط الضوء عىل قضايا رعاية األبناء ،وتنشئتهم تنشئة

إجيابية تليق برسالة االستخالف التي أودعها اهلل

حيتاجوه يف حياهتم من مهارات ينتفع هبا ،كتعليمهم
كالسباحة وغريها.

ويعني الوالد ولده عىل طاعته ،فال يك ّلفه ما ال

حيمله ما ال يطيق ،وال حيرضه عىل قطع
حيتمل ،وال ّ
الصدقة ،وال ُّظلم.
الرحم ،وحبس َّ
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قطاف

سفري كربالء
نحن اليوم يف رحاب قائد من قادة كربالء ،وشهيد من شهداء احلسني ،هذا الشخص الذي

ملهمة عظيمة شاء اهلل أن تكون هذه
يملك الكثري من املؤهالت العقلية واجلسدية عىل أن يكون سفري ًا ّ

املهمة منار ًا لألحرار ،ومث ً
ال أعىل لكل العصور ،إنه مسلم بن عقيل بن أيب طالب ،كان ابن مخسة
عرشة سنة وتس ّلم زمام كتيبة يف حرب صفني ،تلك احلرب التي أكلت الرجال ،فكان قائد ًا مقدام ًا فيها.
اختاره اإلمام احلسني مبعوث ًا إىل الكوفة ليأخذ له البيعة من أهلها ،بعد أن توالت مئات

الرسائل تستقدمه عىل الطاعة والوالء ،إنه ثقته وموضع أمانه واطمئنانه ،إىل بلد متعدّ د الطوائف

والديانات واملذاهب.

مهمة عظيمة ،وتكليف خطري ،ربام يتوقف عليه مستقبل الدين ،دخل الكوفة ،وبايعه رجاهلا،
إهنا ّ

ما يقارب ثامنية عرش ألف ًا.

تفرق هذا اجلمع حتت عنف السلطة وسياسة التخويف والرتويع
ولكن ،بمسافة قصرية من الزمن ّ

امليدانية التي مارسها عامل يزيد ،فام كان أمامه من سبيل سوى طريق التضحية ويكون خطوة أوىل يف

طريق كربالء ليكون دمه املبارك دلي ً
ال ملن يريد أن يصل إىل كربالء ،فأسقط من عينه مجيع اخليارات التي
حيتمل أن تكون حلوالً للموقف ،كاهلروب من الكوفة ،أو تسليم نفسه للسلطة ،فدخل املعركة وحده
وسجل ما حوته نفسه من معاين الفداء والتضحية.

خريج مدرسة عيل واحلسني ... شعلة تنري الطريق ملن يريد أن خيطو يف طريق كربالء ،إنه
إنه ّ

وضحى بنفسه وما بدّ ل ،وما وهن،
الرجل الذي يعرف اهلدف الذي رسمه له اإلمام احلسني ،فبذل
ّ
وما استكان ،ومل تثنه الغربة ،ومل تُثنِه اخليانة ،ومل تُثنِه الوحدة ،فكان أ ّم ًة بنفسه وسط كوفة األحزاب
فسالم عىل سفري احلسني ورسوله يوم ُولد ،ويوم استُشهد ،ويو َم يبعث ح ّي ًا.
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قراءة في كتاب

كتاب اللسان
املؤلــف هــو الشــيخ حممــد حمســن بــن مرتىض

بــن حممــود املشــهور بلقــب الفيــض الكاشــاين

( 1091هـ).

مــن علــاء الشــيعة اإلماميــة ،وقــد كان حميطـ ًا
بكثــر مــن العلــوم ،حيــث كان فقيهــ ًا ،حمدثــ ًا،
مفــر ًا ،حكيـ ًا ،متكلـ ًا ،أديبـ ًا ،شــاعر ًا باللغتــن
العربيــة والفارســية ،مؤلفـ ًا فيهــا.

ولــد الفيــض الكاشــاين يف ســنة  1007هـــ

ونشــأ يف بلــدة قــم اإليرانيــة ،وانتقــل مــن بعدهــا

إىل كاشــان ،وبعدهــا ذهــب إىل شــراز ،ثــم إىل
كاشــان وبقــي هنــاك .امتــاز الفيــض بأنــه ُولِــد
ونشــأ يف أرسة عريقــة وبيــت حافــل بالعلــاء.
لــه مؤلفــات كثــرة ،أشــهرها تفســر الصــايف
يف تفســر القــرآن يف مخســة جم ّلــدات ،وكتــاب
املحجــة البيضــاء يف ثامنيــة جملــدات ،طبعــت
ّ
بــدورة واحــدة ،وأيضـ ًا طبــع بمواضيــع متفرقــة
حتــت عنــوان سلســلة املحجــة البيضــاء ،واخرتنا
مــن هــذه السلســلة كتــاب (اللســان).

ممــا ال حيمــد فاعلــه يف الدنيــا ،وال جيــد لــه نصيب
مــن األجــر يف اآلخــرة.

وذكــر مقابــل ذلــك مــا يمكــن أن يفــوز بــه

اإلنســان مــن أفعــال هــذه اجلارحــة ،كتــاوة
القــرآن ،وذكــر اهلل تعــاىل بالتهليــل والتحميــد
والشــكر ،وهــي مراتــب عاليــة للمؤمنــن،

كذلــك االســتغفار والدعــاء ،وبقيــة األوراد
الــواردة يف الرشيعــة.

ذكــر يف ص 8يف خماطــر اللســان وفضيلــة

ويقــع يف ( )329صفحــة ذكــر فيهــا كل مــا

الصمــت ،قــول رســول اهلل :أنّــه قــال« :إذا
أصبــح ابــن آدم أصبحــت األعضــاء ك ّلهــا

َ
َــر آفــات اللســان املهلكــة ،مــن اخلــوض
فذك َ

ــت
ت اســتقمنا وإن
فإنّــك إن اســتقم 
اعوجج َ
ْ
اعوججنــا».
ْ

يتعلــق باللســان مــن اآلثــار اإلجيابيــة والســلبية،
وأنــه أكثــر اجلــوارح اســتعامالً عنــد اإلنســان،
ـب وبــذاءة
بالباطــل ،واملــراء ،واملجادلــة ،والسـ ّ

لل فينــا
تســتكفي ال ّلســان ،أي تقــول اتــق ا ّ

الــكالم ،والكــذب ،والغيبــة ،والنميمــة ،وغريها
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التنمية البشرية

التفكير اإليجابي
ربام تكون الظروف التي يعيشها اإلنسان خارج
إرادته أو قدرته ،وليس له فيها أي اختيار ،ولكن
تفكري اإلنسان من األمور التي يمكن التحكم هبا،
فإن أراد أن حيصل عىل نتائج إجيابية فال بدّ أن يفكّر
بطريقة إجيابية ،وإال فالنتائج تكون سلبية ،تسلبه
راحته واستقراره.
التفكري اإلجيايب يو ّلد القوة واحلزم؛ ألنه يركّز
عىل صناعة احللول ملا يواجهه اإلنسان يف حياته،
وقوةً.
وبذلك يزداد ذلك اإلنسان مهارة وثق ًة ّ
والتفكري اإلجيايب يو ّلد القرار الصحيح ،ألن
يتحرر فيه من قيود التفكري السلبي ،والتي
اإلنسان ّ
تتمثل بوسوسة النفس وتغرير اهلوى إلتباع سلوك
معني جتاه موقف ما ،يشوبه الرت ّدد وعدم الطمأنينة.
وهناك أشياء تؤ ّثر يف التفكري اإلجيايب ،منها:
سامع وحتليل وجهات النظر األخرى ،فقد يكون
الشخص إجيابي ًا يف تفكريه ألنه تأثر بشخص آخر
إجيايب أو نظرية أو برنامج.
ومنها :الوقت ،فمث ً
ال تتجه سلوكيات الناس
وتفكريهم إىل اإلجيابية يف شهر رمضان أكثر من بقية
األيام ،ألن هذا التوقيت يتم ّيز بوجود رابط روحي
فيحسنوا سلوكهم نحو
بني الناس وبني خالقهم،
ّ
اإلجيابية.
ومن دواعي التفكري اإلجيايب معاناة اإلنسان يف
بعض املواقف ،فبعض الناس عندما يصيبهم مرض
خطري أو يفقد عزيز ًا عليه أو أحد أعضائه ،فإنه وإن

6

مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
العدد ( )40لشهر ذي احلجة سنة 1440هـ

يمر بعدة مراحل نفسية إال أهنا تنتهي بالتق ّبل
كان ّ
والتفكري اإلجيايب والتسليم إلرادة اهلل يف النهاية.
عىل أن أفضل ما يكون عليه التفكري اإلجيايب هو
مستمرة يف مجيع األحوال،
ذلك الذي يكون صفة
ّ
ويوصف اإلنسان حينها باإلجيايب ،وذلك ألنه ال
يتأ ّثر باملكان وال الزمان وال املؤثرات بل هو عادة
يكون تفكريه سلي ًام ومنتج ًا حتى مع حالك الظروف
وأسوأ احلاالت.

صفات الشخصية اإلجيابية

إن الدين اإلسالمي ُيعدّ مصدر ًا هام ًا يف تغذية
العقول بالتفكري اإلجيايب ،ملا له من ارتباط باحلكيم
يمر هبا اإلنسان إال
القدير ،فام من موقف أو أزمة ّ
رسم له اإلسالم معامل الطريق الصحيح ،و َب َع َث يف
قلبه األمل والطمأنينة ،فيسند تفكريه إىل ركن وثيق
من املبادئ الفكرية املرتبطة بالعامل الروحي ،لذا
فإنك جتد اإلجيابية بني يدي الرمحن ّ
وعز ،وجتد
جل ّ
ذلك الشخص الذي ارتبط هبذا البعد الروحي املهم
يتميز بمستوى ٍ
عال من اإلجيابية ،وبعدة أمور أخرى،
منها :العيش وسط أجواء من القيم واملبادي واملثل
العليا مهام كانت األزمات واملؤثرات واإلغراءات.
ومنها :امتالك الرؤية الواضحة لألشياء ،فيعرف
الشخص ما يريد عىل املدى القصري واملتوسط
والبعيد وماذا يريد؟ ومتى يريد؟ مع وضوح خطط
التنفيذ.
ومنها :الرتكيز عىل ّ
احلل عندما حتصل مشكلة،
الشخصية اإلجيابية تدرك أمهية الرتكيز عىل املوضوع
الرئيس ،ورصف االهتامم عن غريه ،فيصب اهتاممه
عىل ما يريد.

ومنها :االستفادة من التحدّ يات والصعوبات
التي تصاحب أو تواجه احلل املطلوب ،دروس ًا
نافعة يف التخطيط للمستقبل.
ثم أنه توجد سبعة أركان أساسية تسمى األركان
السبعة للحياة املتزنة ،وهي :الركن الروحاين،
والركن الصحي ،والركن الشخيص ،والركن
العائيل ،والركن االجتامعي والركن املهني ،والركن
املادي .فلو واجه الشخص اإلجيايب حتدّ ي ًا مادي ًا أو
مهني ًا فال يدع هذا التحدي يؤ ّثر عىل باقي األركان.
إن الشخص اإلجيايب ال ييأس وال يفقد األمل
ّ
للحل ،فهو يدرك أنه لوال سعة
مازال هناك ساحة
األمل لضاقت احلياة ،وأنه بدون األمل يضيع
اإلنسان ويقع يف مط ّبات التحديات والتفكري
السلبي.
كام أن الشخص اإلجيايب يكون شخص ًا اجتامعي ًا
حم ّبب ًا إىل القلوب ،وهو حيرتم اآلخرين ،ويتعامل
معهم بتق ّبل تام دون املحاولة يف التحكم فيهم أو

استغالهلم.
وأخري ًا نقول لكل إنسان
سامل التفكري :حياتك هي انعكاس ألفكارك
وقراراتك واختياراتك ،حتى لو مل تكن مدرك ًا

لذلك ،وشعورك باملسؤولية جتاه حياتك هو بداية
الطريق إىل التغيري والتقدم والنمو.
قوى ثالثة هي أسس التفكري اإلجيايب ،ولو
ثمة ً
ّ
فقد أحدها يكون اإلنسان عرضه للتفكري السلبي
وهي تتم ّثل يف:
(القرار) و(االختيار) و(املسؤولية) ،وال يمكن
االستغناء عن أي جزء من القوى الثالثة ،ولو
حدث ذلك تكون النتيجة هي اخلروج عن االتزان
مطب القتلة الثالثة
والشعور بالضياع ،والوقوع يف
ّ
(فتلوم وتنقد وتُقارن) وتصبح أفكارك سلبية.
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عقيدتي

من كنت مواله
لقد ّتوىل رسول اهلل بنفسه وبأمر إهلي مهمة
اإلعداد الفكري والعلمي ألمري املؤمنني،
وتزويده دون سواه باملعرفة القرآنية الشاملة،
وبأصول العلوم وينابيعها ،وباحلكمة وآداهبا،
وبأحكام املعرفة بالرشيعة حالهلا وحرامها،
وكانُ ي ِعدّ األمة اإلسالمية أيض ًا إعداد ًا فكري ًا
لرتسيخ والية عيل بن أيب طالب ،والشواهد
عىل ذلك كثرية منها :أحاديث (الدار) و(املنزلة)
و(الثقلني) ور ّد الودائع يف مكة ،وأداؤه عن
النبي سورة براءة ،ومواقف وأحاديث أخرى ال
يتسع القرطاس لتدوينها ولكن أمهها وأوضحها
نص ًا لواليته هو حديث الغدير الطويل،
وهو حديث مل ينكره أحد من املسلمني ،والذي
قرر النبي فيه والية أمري املؤمنني يف
فقرة« :م ْن ُكن ُْت م ْو َل ُه َف َع ِل م ْو َل ُه ،ال َّل ُهم َو ِ
ال
َّ
ٌّ َ
َ
َ
ِ
ن َعا َدا ُه» ينابيع املودة ،القندوزي:
َم ْن َو َال ُهَ ،و َعاد َم ْ
ج ،4ص.303دد

تطلق كلمة املوىل عىل عدة معان منها :الرب،
واملالك ،والسيد ،واألوىل ،واملنعم ،واملعتق،
8
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والعبد ،والنارص ،واملحب ،والتابع ،واجلار،
وابن العم ،واحلليف ،والعقيد ،والصهر،
واملعتق ،واملنعم عليه ...وهي يف اجلميع ال خترج
عن املواالة ضد املعاداة ،وقد ورد لفظ املواالة
واملوىل باملعاين املذكورة يف آيات كثرية من القرآن
الكريم.
والذي هيمنا هو كيف نعني املعنى املراد من
بني هذه املعاين الكثرية.
ذهب بعض املسلمني أن الوالية يف احلديث
تعني النرصة واملحبة ،يستندون بذلك إىل قوله
تعاىلَ  :فإِ َّن اهلل ُه َو َم ْو َل ُه َو ِج ْ ِب ُيل َو َصالِ ُح
ني﴾ التحريم  ،4وفرسوا املوىل يف حديث
ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
الغدير باملحبة ببيان أن من أحبني فليحب
علي ًا وهذا املعنى وإن كان موجود ًا يف
تعي املعنى من بني
اللغة لكننا يف مقام تعيني أو ّ
املعاين األخرى ،وهذا مما عجز عنه أصحاب هذا
الرأي.
أما نحن أتباع أهل البيت فإن لفظ املوىل
يف حديث الغدير عندنا يتعني بمعنى (األوىل)

دون املعاين األخرى
 وهو املعنى الذي تالزمهاإلمامة واخلالفة  -ولنا قرائن كثرية
عىل ذلك منها:
أوالً :سبق يف احلديث عبارة « َأ َل ْس ُت َأ ْو َل
بِك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم؟ َ ...أ َل ْس ُت َأ ْو َل بِك ُْم ِم ْن
ِ
ُم؟» البداية والنهاية ،ابن كثري.73 / 11 :
آ َبائك ْ
ثم ّفرع عىل ذلك قولهَ « :م ْن ُكن ُْت َم ْو َل ُه َف َع ِ ٌّل
َم ْو َل ُه» فلو كان يريد يف كالمه غري املعنى
لتعرى كالمه عن
الذي رصح به يف املقدمة ّ
البالغة ،ولتفكك االرتباط بني أجزاء كالمه،
حاشاه وهو أبلغ من نطق بالضاد.
ثاني ًا :قوله( :يا أهيا الناس؟ بم تشهدون؟
قالوا :نشهد أن ال إله إال اهلل ،قال :ثم مه؟
قالوا :وأن حممد ًا عبده ورسوله ،قال:
فمن وليكم؟ قالوا :اهلل ورسوله موالنا .ثم
رضب بيده إىل عضد عيل فأقامه فقال :من يكن
اهلل ورسوله مواله فإن هذا مواله) الغدير ،العالمة
األميني :ج ،1ص.374
فإن وقوع الوالية يف سياق الشهادة بالتوحيد
والرسالة ،واملولوية املطلقة هلل سبحانه ولرسوله
من بعده ال يمكن إال أن يراد هبا معنى اإلمامة
املالزمة لألولوية عىل الناس منهم بأنفسهم.
ثالث ًا :قوله يف ذيل احلديث« :اهلل أكرب عىل
إكامل الدين وإمتام النعمة ورىض الرب برسالتي
ووالية عيل بن أيب طالب بعدي» فأي معنى
من املعاين يكمل به الدين ،ويتم النعمة ،ويريض

الرب يف عداد الرسالة
غري اإلمامة املستلزمة لألولوية؟
وإن كان معنى املحبة حمتم ً
ال فلامذا قال
(بعدي)؟
رابع ًا :قوله يف ذيل احلديث « :اللهم أنت
شهيد عليهم إين قد بلغت ونصحت» فاإلشهاد
عىل األمة بالبالغ والنصح يستدعي أن يكون ما
بلغه أمر ًا هيم الرسالة ،أما معنى احلب والنرصة

ال تتصور فيه أي حاجة إىل اإلشهاد عىل األمة.
حسان املشهورة يف وصف
خامس ًا :أبيات ّ
ما جرى يوم الغدير التي يقول فيها
فقال له:
قــــم يــــا علــــي؟ فــــإنني
رضيتك مـن بعدي إمامـا وهاديا
فمـن كنـت مـواله فهـذا وليـه
فكونـوا لـه أتبـاع صـدق مواليـا
فإنه فهم معنى اإلمامة والقيادة واألولوية،
ومل يشكل عليه باقي العرب وال اعرتض عليه
باقي الشعراء.
إذ ًا يتضح األمر جلي ًا أن تعيني معنى الوالية
باملحبة دون غريها من املعاين ترجيح دون
دليل وبرهان ،وأن معنى األولوية يف مجيع
األمور هي مقتىض أجواء تلك الوقفة النبوية
اخلالدة ،كام قدمنا من قرائن الكالم واحلال يف
هذا االختصار ،وإال فاألدلة عىل تنصيب مقام
اإلمامة يف يوم الغدير كثرية ال يسعها املقام.
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نحن نقص عليك

قـال الطبرسـي( :أمـا ذو الكفـل ،فاختلـف فيـه
ً
رجلا صالحـ ًا ،ولـم يكـن نبيـ ًا،
فقيـل :إنـه كان

فقـام الفتـى ،فمـات ذلك النبـي ،وبقي ذلـك الفتى
وجعلـه اللـه نبيـ ًا ،وكان الفتـى يقضـي أول النهار،

وأال يغضـب ،ويعمـل بالحـق ،فوفـى بذلـك،

يقـال لـه األبيض :أنـا ،فقـال إبليـس :فاذهـب إليه

ولكنـه تكفـل لنبـي بصـوم النهـار ،وقيـام الليـل،
فشـكر اللـه ذلـك لـه ...،وعـن عبـد العظيـم بـن

عبـد الله الحسـني قـال :كتبت إلى أبـي جعفر
أسـأله عـن ذي الكفـل ،ومـا اسـمه ،وهـل كان من
المرسـلين؟

فقـال إبليـس التباعـه :مـن لـه؟ فقـال واحـد منهم

لعلـك تغضبـه ،فلمـا انتصف النهـار جـاء األبيض
إلـى ذي الكفـل وقـد أخـذه مضجعـه فصـاح

وقـال :إنـي مظلـوم ،فقـال :قـل لـه :تعـال فقـال:
ال أنصـرف ،قـال :فأعطـاه خاتمـه ،فقـال :اذهـب

فكتـب :إن اللـه بعـث مائـة ألـف نبـي،

وايتنـي بصاحبـك ،فذهـب حتـى إذا كان مـن الغد

ثالثمائـة وثالثة عشـر رجلا ،وإن ذا الكفـل منهم،

إنـي مظلوم ،وإن خصمـي لم يلتفت إلـى خاتمك،

وأربعـة وعشـرين ألـف نبـي ،المرسـلين منهـم
وكان بعـد سـليمان بـن داود ،وكان يقضـي بيـن

النـاس ،كمـا يقضـي داود ،ولـم يغضـب قـط
إال للـه تعالـى) مجمـع البيـان  -الشـيخ الطبرسـي  -ج ، ٧

ص .١٠٧

جـاء تلك السـاعة التي أخـذ هو مضجعـه ،فصاح:

فقـال لـه الحاجـب :ويحك ،دعـه ينم ،فإنـه لم ينم
البارحـة وال أمـس ،قـال :ال أدعه ينام وأنـا مظلوم،
فدخـل الحاجـب وأعلمـه فكتـب لـه كتابـا وختمه

و دفعـه إليـه ،فذهـب حتـى إذا كان مـن الغـد حين

أخـذ مضجعـه جـاء فصـاح فقـال :مـا التفـت إلى

وعلـى الرغـم مـن مدحـه فـي القـرآن الكريـم
ً
تفصيلا بـل فـي كتـب التأريـخ لـم
لـم يـرد خبـره

شـئ من أمـرك ،ولـم يـزل يصيح حتـى قـام وأخذ

المجلسـي( :سـئل رسـول اللـه فقيـل لـه :مـا

لحـم علـى الشـمس لنضجـت ،فلمـا رأى األبيض

يذكـر غير قصـة تسـميته ذا الكفل كما نقـل العالمة
كان ذو الكفـل؟ فقـال :كان رجـل مـن حضرموت
واسـمه عويديـا بـن ادريـم ،قـال :مـن يلـي أمـر
النـاس بعـدي علـى أن ال يغضـب؟ قـال :فقـام

فتـى فقـال :أنـا ،فلـم يلتفـت إليـه ،ثـم قـال كذلك
10
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بيـده فـي يـوم شـديد الحر لـو وضعـت فيـه بضعة

ذلـك انتـزع يـده مـن يـده ويئـس منـه أن يغضـب،
فأنـزل اللـه تعالـى جـل وعلا قصتـه علـى نبيـه
ليصبـر علـى األذى كمـا صبـر األنبيـاء علـى

البلاء) بحـار األنـوار،

العالمـة المجلسـي :ج ،13ص.404

نافذة على العالم

عيد األضحى في الصين
ُي َعدّ الدين اإلسالمي الديانة الثانية يف الصني  -بعد
البوذية وقبل املسيحية -من حيث عدد أتباعه الذين
تقدرهم اإلحصائيات الرسمية الصينية بأكثر من 25
موزعون عىل عرشة قوم ّيات (هوى
مليون نسمة ،وهم ّ
الويغور -القازاق -القرقيز -التتار  -األوزبك -الطاجيك -دونغشيانغ -ساالر -باوآن).
ووفقا للبيانات الصادرة عن اجلمعية اإلسالمية
الصينية ،بلغ عدد املسلمني الصينيني الذين يتوجهون
إىل مكة يف موسم احلج احلايل  13ألف مسلم صيني.
ومن جهة أخرى حيتفل مسلمو الصني بعيد
األضحى املبارك يف جو من السعادة واالبتهاج ،فام
أن يفرغ مسلمو قومية الويغور يف منطقة (شينجيانج)
الشاملية الغربية الصينية من أداء صالة عيد األضحى
املبارك ،حتى يبدأون يف ممارسة لعبة (خطف اخلروف)
التي متثل أحد أهم مظاهر االحتفال بعيد األضحى يف
الصني.
ويف هذه اللعبة ،يمتطى رجل جواده ثم ينطلق
بأقىص رسعة صوب هدفه املنشود (اخلروف) ليلتقطه
برسعة وبراعة ،دون أن يسقط من فوق ظهر جواده،
بعدها يفعل األمر ذاته ثان وثالث وآخرون لتنتهي
اللعبة بإعالن فوز من استغرق أقل وقت يف عملية
اختطاف خروف العيد من عىل األرض.
وبعد الفوز باخلروف جيتمع كافة ذكور األرسة

حوله ،ثم يرشعون يف قراءة أدعية وآيات قرآنية -
مخس دقائق تقريب ًا  -بعدها يقوم كبري األرسة أو إمام
املسجد بذبح اخلروف ،ثم يتم تقسيمه بواقع ثلث
للتصدق ،وثلث لإلهداء ،والثلث األخري إلطعام
األرسة
املضحية.
ّ
وإىل جانب لعبة (خطف اخلروف) التي يربع يف
ممارستها عىل نحو ال يكاد يبارهيم فيها سائر القوميات
املسلمة الصينية األخرى ،هناك أيضا أجواء احتفالية
أخرى  -وإن تباينت من منطقة ألخرى  -فالذبائح
وصناعة احللويات وإعداد األكالت الشعبية هي
عادات املناطق ذات الكثافة املسلمة العالية ،مثل
منطقة (نينغيشيا) ذاتية احلكم التي يقطنها غالبية قومية
(اهلوى) كام تتوقف الدراسة يف املدارس واجلامعات،
وتع ّطل الدوائر واملؤسسات احلكومية رسمي ًا ،كي
يتفرغ املسلمون لالحتفال بالعيد.
ّ
أما املناطق حديثة العهد بالتواجد اإلسالمي
كاملناطق الصناعية احلديثة  -وغالبيتها تقع عىل امتداد
سواحل الصني الرشقية  -فيكتفي املسلمون بإقامة
صالة العيد يف املسجد ،وذبح األضاحي ،مع احلرص
عىل تنظيف وتزيني املنازل وارتداء املالبس اجلديدة،
وتبادل الزيارات بني األهل واألصدقاء واألقارب
واجلريان للتهنئة بالعيد.
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عناقيد

قضاء الصلوات

وفق فتاوى مساحة املرجع الديين األعلى
السيد علي احلسيين السيستاني
يت يوم ًا فرض املغرب والعشاء يف
ص ّل ُ
إحدى احلسينات ،وبعد أن أمتمنا الصالة بحمد
اهلل تعاىل ارتقى اإلمام املنرب ،ورشع متحدّ ث ًا عن
الصلوات وأمهيتها ،وعظم ثواب الصالة يف
َ
واسرتسل يف الكالم حتى انتهى
أول وقتها،

ملوضع قضاء الصالة الفائتة وبقائها يف ذمة من
مل يص ّلها.

وبعد نزوله عن املنرب اعرتضته قائالً:
أحببت أن أسألك سؤاالً أستحيي أن
موالي،
ُ

أسأله

فقال يل إمام اجلامع :سل ما شئت فال حياء

يف الدين.

ِّ
أصل بعض الصلوات
فقلت له :إذا مل

الواجبة لنوم أو غفلة تارة ،أو بسبب التسامح

والالمباالة واجلهل تارة أخرى ،أو كنت قد
ص ّليتُها فاسدة وقد خرج وقتها؟
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قال :جيب عليك قضاؤها حتى تفرغ ذ ّمتك.
فقلت :وهل أقضيها جهرية أم إخفاتية؟

قال :إذا كانت ما فاتتك جهر ّية كصالة
الصبح واملغرب والعشاء تقضيها جهر ًا ،وإن

كانت إخفاتية كصالة الظهر والعرص تقضيها
ٍ
بصوت خافت.

فقلت :وإن كان ما فاتني من الصالة قرص ًا أو
متام ًا فكيف أقضيها؟

قال :ما فاتك قرص ًا تقضيه قرص ًا وإن فاتتك
متام ًا تقضيها متام ًا.

فقلت :وهل أقيض صالة الظهر الفائتة عندما

حيني الزوال ،وأقيض صالة العشاء الفائتة عندما
حيني وقت صالة العشاء وهكذا.

حيق لك قضاء أ ّية صالة فاتتك
قال :كالّ ،بل ّ
شئت ،لي ً
ال كان وقت القضاء أم هنار ًا.
متى
َ

فيحق لك أن تقيض صالة الصبح مسا ًء وصالة
ّ

املغرب والعشاء صباح ًا ،هكذا.

صعب ًا ،أعاذك اهلل من التهاون والتسامح يف

فقلت :وإذا مل أعلم كم صالة فاتتني ،فكم

القضاء ،ووفقك ألداء صلواتك يف أوقاهتا

قال الشيخّ :
صل ما تأكدّ ت من فواته عليك
وإنّك مل تص ّله يف وقته ،أ ّما التي تشك يف فواهتا

فقلت :وهل أقضيها مرتّبة بحسب تسلسلها

صالة أقيض؟

فال جيب عليك قضاؤها.

فقلت :ارضب يل مث ً
ال.

ّ
قال :إذا تأكّدت مث ً
تصل صالة
ال أنّك مل

الصبح منذ شهر وجب عليك قضاء صالة

الصبح ملدّ ة شهر ،ولكنّك إذا شككت بأنّك
مطلوب غريها أو غري مطلوب فال جيب عليك

القضاء.

وضح يل أكثر؟
فقلت :رجاء ّ

قال :مثال آخر ،إذا كنت تعلم أنّك مل ّ
تصل

الزمن ،ودار األمر يف
صالة الصبح مدّ ة من ّ
نفسك بني احتاملني :أ ّما انّك مطلوب شهر ًا
ٍ
حينئذ
واحد ًا ،أو شهر ًا وعرشة أ ّيام ،جاز لك
أن ت ّ
ُصل الشهر وتقترص عليه وحده دون الزائد
عليه.

فقلت :وهل جيب أن نقيض ما فاتنا فور ًا

وبدون تأخري؟

قال الشيخّ :
كل ،بل جيوز التأخري من دون
هتاون أو تسامح ،وأوصيك أن تقيض ّ
كل صالة

تفوتك يف نفس اليوم الذي فاتتك فيه ،فإذا
مل تستيقظ لصالة الصبح مث ً
ال فاقض صالة

املحد ّدة هلا.

اليومي إن كانت الفائتة ليوم واحد أم ال.

قال :الفوائت اليومية ليوم واحد إن كانت

مرتبة باألصل كالظهرين والعشاءين جيب

الرتتيب بينها.

فقلت :وإن كانت أليام متعددة فائتة ،فهل
يكون قضائها مرتب ًا كالفائتة عن يوم واحد أم
ال؟

قال الشيخ :ال يعترب الرتتيب بينها إذا مل تكن

مرتبة باألصل.

فاتت صال ٌة لوالدي يف حياته،
فقلت :وإذا
ْ

عيل  -وأنا الولد األكرب  -قضاؤها
فهل جيب ّ
عنه إن مل يقضها أيب حتى مات؟

قال الشيخ :نعم جيب عىل االبن األكرب
قضاء الصالة الفريضة عىل األحوط وجوب ًا؛

إذا فاتت الوالد لعذر ،ومل يقضها مع متكّنه من
القضاء حتى مات ،ومل يكن ابنه األكرب قارص ًا

حني موته ،وال ممنوع ًا من إرثه ،وله أن يستأجر

غريه للقضاء نيابة عنه ،أو يتربع شخص بذلك.

وحتمله
كرت الشيخ عىل سعة صدره
َش ُ
ّ
إحلاحي يف بعض األسئلة.

الصبح يف نفس اليوم عندما ّ
تصل الظهر قبلها
أو بعدها لئ ّ
ال ترتاكم عليك فيصبح قضاؤها
مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الهادفة
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أي بني

عاداتنا بني األصالة والتجديد

ٍ
ندوة أو ٍ
مقال
كثري ًا ما نجد حديث ًا شبابي ًا يف
أو ٍ
لقاء ما يكون موضوعه تقاليد وعادات
املجتمع الرشقي ،وغالب ًا ما ينتهي احلديث إىل
يشجع عىل الوقوف
طرفني دون توافق ،طرف ّ
عند حدود تلك التقاليد والعادات ،بينام يشجع
طرف آخر عىل اقتحامها ،وجتاوزها و َي ُعدُّ ذلك
نوع من احلضارة والتقدُّ م.
صح
ولو تأملنا هذا الرصاع الثقايف  -إن ّ
التعبري -نستطيع القول إن
املنرصف من التقاليد
َ
الرشقية غالب ًا هو تلك التي تتع ّلق بأحكام
رشعية لدين اإلسالم خصوص ًا ،والقبول أو
الرفض يدور مدار هذا املفهوم ،لذا َّ
فإن الكثري
ِمَّن ينتقد املجتمع (الرشقي) والعادات الرشقية،
إنَّام يقصد انتقاد األحكام الرشعية اإلسالمية
املوافقة هلا أو التي تستند هلا تلك التقاليد ،فمث ً
ال
يشكو من املجتمع الذي يرفض إقامة مسابقات
ملكات اجلامل مثالً ،ملا فيها من خمالفات ،أو
منح احلرية للشباب  -الذكور واإلناث  -يف
14
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عالقاهتم بال ضوابط ،أو احلرية التامة للمرأة
يف ترصفاهتا ولباسها ،وعدم حبسها بالتقاليد
متجها احلياة املعارصة،
الرشقية البالية التي ّ
ويوجه ذلك بعنوان احلضارة وحرية اإلنسان.
والرتكيز عىل شعار (حترير املرأة) وحل
القيود عن ترصفاهتا املستندة لألحكام الرشعية،
بمالحظة دعوهتا لرتك حجاهبا مثالً ،ووصف
ٍ
ٍ
حفالت
عدم إرشاكها يف
صاخبة ،وعروض
األزياء ،والذهاب إىل البحر ،وغريهاَّ ،
بأن
الرجل (الرشقي) متسلط عىل املرأة (الرشقية)،
وهو يف الواقع نقد لألحكام الرشعية الناشئة
عنها.
ونحن ال نريد تربئة جمتمعنا (وكل جمتمع)
ضارة سيئة ،ولكن نقول
من وجود عادات
ّ
لكي يكون اإلنسان موضوعي ًا وعلمي ًا يف
أحكامه ومواقفه ال بد له من التمييز بني
العادات والتقاليد التي تقبل وتستحق التغيري
بغض النَّظر عن أن تكون رشقية
وبني غريهاِّ ،

أو غربية ،قديمة أو حديثة.
وهذه هي النظرة اإلسالمية هلذا املوضوع،
َّ
فإن اإلسالم مل يق َب ْل يف عرص من العصور تغيري

ملجرد أهنا قديمة بالية ،ومل
العادات والتقاليد ّ
ملجرد عنوان اجلديد
املتحرر،
يق َب ْل التجديد ّ
ّ
بل جعل املناط يف الثبات والتغيري عىل ما حيقق
كرامة اإلنسان الذي خلقه اهلل تعاىل يف أحسن
تقويم.
بعد هذا البيان فإننا نستطيع أن نقف عىل
نوعني من التقاليد والعادات:
األول :ما كان موروث ًا من أيام اجلاهلية
وما زال حتى اآلن ،وهو كثري ،ومنه الثارات
العشائرية ،واإلجبار عىل الزواج وغريها .
أساس رشعي
الثاين :التقاليد التي هلا
ٌ
السنَّة الرشيفةّ ،
فإن
من القرآن الكريم أو ُّ
اإلسالم يملك نظام ًا شام ً
ال لكافة امليادين،
لتلمس ذلك االطالع عىل املوسوعات
ويكفي ُّ
اإلسالمية املصنّفة يف هذا املجال ،فض ً
ال عام ورد
(سنن النَّبي )والذي تندرج حتته
حتت عنوان ُ
اآلداب واملستحبات التي نُقلت عن النَّبي.
وعليه وبعد معرفة مناشئ وجود التقاليد
والعادات يف املجتمع الرشقي (اإلسالمي)
فليس من املناسب أن نرفض كل ما ال ُيعجبنا
من ِق َي ٍم ومفاهيم ،ونجعله يف عامل اجلهل
والتخلف .
وال يكون تزيني كل ما ترغبه نفوسنا ،أوما
يوافق أهواءنا ،أو ما يكون ملصلحتنا ،أو نريده

وحتر ٌر ،أمر ًا عقالئي ًا .
بأنَّه
ٌ
انفتاح وحضار ٌة ُّ
البد أن تكون ثمة ضوابط تتعلق بكرامة
اإلنسان وحتقيق احلياة الصحيحة يف عامل من
االتزان واالستقرار.
فامذا ينفع املرء لو ص َّفق اجلميع له ...ثم
خرس نفسه؟
وماذا ينفعنا لو خت َّلينا عن تارخينا وعاداتنا
وتراثنا وبطريقة عشوائية؟
وما هو سبب انسالخنا من ثقافة إىل ثقافة
أخرى؟
إن فكرة التغيري عىل مجيع األصعدة الثقافية
واالجتامعية واملادية وغريها هلا عدة صور:
األوىل :االنتقال من احلال احلسن إىل السيئ.
الثانية :االنتقال من احلال السيئ إىل حال
يسء آخر.
الثالثة :االنتقال من السيئ إىل احلال األسوأ.
وهذه الصور الثالث مذمومة عند العقالء،
ألهنا من العبث الضار.
الرابعة :االنتقال من السيئ إىل احلسن.
اخلامسة :االنتقال من احلسن إىل األحسن.
وهاتان الصورتان مها مقتىض العقل
واحلكمة.
يبقى يشء وهو أن الفرد أو املجتمع ال بد أن
يتحمل مسؤولية تشخيص احلسن من السيئ،
ّ
وفق الضوابط العقالئية حتى ال تكون اختياراته
ضارة.
عبثية ّ
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القوارير

املرأة والعمل
مـن عدالـة الديـن اإلسلامي
كـرم المـرأة
وحكمـة تشـريعاته أن ّ
باعتبارهـا فرد ًا لإلنسـان حالها حـال الرجل،
وأنقذهـا مـن الهـوان الـذي كانـت تعيـش
أحكامـه وآثـاره فـي المجتمعـات الجاهلية التي
كانـت تعاملهـا كمتـاع ،أو كعنصـر ثانـوي فـي
الحيـاة اإلنسـانية ،فأعاد اإلسلام شـأنها المهم
فـي المجتمـع وضمـن لهـا حقوقـ ًا كمـا ضمن
للرجـل ،ووضعهـا موضـع الشـراكة فـي الحياة
مـع قرينهـا الرجـل ،ومـن تلـك الحقـوق حـق
العمل لكسـب العيش أو لنشـر الدين وترويجه،
وألغـراض أخرى ،غايـة ما في األمـر أن يحفظ
هـذا العمـل كرامتهـا ويصـون ع ّفتهـا.
ولتحقيـق هـذه الع ّفـة والحشـمة هنـاك أمور
ينبغـي للمـرأة مراعاتهـا عنـد ممارسـة العمـل،
منها :
اختيـار العمل الذي يتناسـب مـع طبع المرأة
وصفاتهـا َ
الخلق ّيـة ُ
والخ ُلق ّيـة ،فطبع المـرأة رقة
المشـاعر ورهف األحاسـيس فينبغي لها اختيار
العمـل الـذي يبعدها عـن إهانـة اآلخريـن لها،
الرجـل أكثـر قـدرة علـى مواجهة
فر ّبمـا يكـون ّ
النّـاس بسـبب قدرته علـى االنتصار لنفسـه.
قـوة
ومنهـا :إن بعـض األعمـال تحتـاج ّ
جسـد ّية في الشـخص العامل ،وهذا ال يناسـب
ٍ
ّ
تأكيـد ّ
بـكل
المـرأة
ألن خلقهـا ضعيـف ال
16
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يحتمـل رفـع األثقـال واألحمـال.
ومنهـا :نظافـة بيئـة العمـل مـن الريبـة
والشـبهات األخالقيـة التـي ال يؤمـن فيهـا
االنحـراف ،وغالبـ ًا ما ينتج ذلك مـن االختالط
بالرجـال ،ذلـك المصحـوب بالمفاكهـة
وتبـادل الـكالم والنظـر بيـن الطرفيـن ،وهـذا
مـن أهـم الضوابـط الـذي ينبغـي مراعاتـه فـي
عمـل المـرأة؛ لقربـه مـن االنحـراف والفسـاد،
ومـا أكثـر مـا حصـل ذلـك عنـد إهمـال هـذا
الموضـوع ،فلا تعمـل فـي بيئـة صغيـرة أو
كبيـرة ال تأمـن فيهـا على نفسـها ،ونحـن نعاني
فـي وقتنـا الحاضـر وجـود الكثيـر مـن ضعاف
الرجـال الذيـن يتح ّينـون الفرص
النّفـوس مـن ّ
ّحـرش به ّن من
للنّيـل مـن أعـراض النّسـاء والت ّ
أجـل إرضـاء نزواتهـم وانحرافاتهـم.
ومنهـا :يوصـي بعـض المربيـن أن المـرأة
إذا لـم تكـن فـي عـوز مـادي يضـر بحالهـا فال
داعـي لخروجهـا إلـى العمل وأن تتبنى مباشـرة
الصالـح الذي
تربيـة األجيـال وصناعـة النّـشء ّ
يخـدم أ ّمتـه ودينـه ،ولذلـك ال ينبغي للمـرأة أن
تخرج إلـى العمل ترفـ ًا وبدون حاجـة ضرور ّية
تسـتدعي ذلـك ،ومـع اضطرارها لذلـك فينبغي
لهـا أن تضـع هدفـ ًا صحيحـ ًا ،ورسـالة تؤ ّديهـا
فـي المجتمع.

طب وتكنولوجيا

مادة متنع البعوض من اللدغ
اختبر باحثون البعوض الزاعج المسبب
الرئيس النتشار حمى الضنك في أمريكا الجنوبية
وإفريقيا وشرق الواليات المتحدة األمريكية .إذ
تتغذى إناث البعوض على دم البشر للحصول
على البروتين التي تحتاجه لوضع بيوضها.
اكتشفوا أن تغذية البعوض بمحلول ملحي يحتوي
على أدوية بشرية للحمية أدى إلى شعورها بالشبع
وفقدانها للشهية تما ًما مثل آلية عمل تلك األدوية

في الجسم البشري.
عمل الباحثون على تحليل مستقبالت
البيبتيدات العصبية لدى البعوض ،ما مكّنهم
من تحديد المستقبالت المسؤولة عن السلوك
الغذائي ،أي أنهم يستطيعون إنتاج التأثير ذاته
بالتدخل بهذه المستقبالت دون استخدام أدوية
الحمية البشرية.
للدراسة تطبيقات ضخمة البتكار طرائق
جديدة للسيطرة على جماعات الحشرات ،إذ
سيساعد فهم آلية تعديل شهية الحشرات في تقليل
الحاجة إلى استخدام المبيدات الحشرية التي
طورت حشرات عديدة مناع ًة ضدها ،وتسببت في
ّ
الوقت ذاته في نفوق الطيور والنحل.
ً
بدائل
وقد توفر طرائق مكافحة الجماعات
المورثة المثيرة للجدل والتي تسبب
للتعديالت
ّ
تدمير جماعات بأكملها.
قالت الكاتبة الرئيسة (ليزلي فوشال) لبي
بي سي( :اقتربنا من استنفاد أفكار التعامل مع
الحشرات التي تنقل األمراض ،وهذه طريقة
جديدة كل ًيا للتفكير بمكافحة الحشرات).

العالج اجليين لعالج الصمم
الرضع من الصمم الكامل بسبب
يعاني بعض ّ
أمراض جينية ،ويعالج هؤالء عادة عن طريق زرع
قوقعة صناعية ،لكن باحثين في أوروبا والواليات
المتحدة األمريكية يحاولون إيجاد عالج جديد
معتمد على الجينات ،إذ استعادت الفئران المصابة
بالصمم قدرتها الكاملة تقري ًبا على السماع بعد تلقيها
هذا العالج ،ويأمل الباحثون في تطبيق هذا العالج
الجديد على اإلنسان في معالجة حاالت يصعب
عالجهابالطرائقالتقليدية.
عانت الفئران من نوع من الصمم يدعى
( ،)dfnb9وهو يمثل نسبة  2إلى  %8من حاالت
الصمم الوراثية ،ويؤدي هذا النوع إلى ضعف قدرة
بروتينيدعىأوتوفيلينعلىنقلالمعلوماتالصوتية
التي تجمعها الشعيرات السمعية في األذن الداخلية،
لكن المعالجة الجينية للفئران باستخدام فيروسات
معدلة جين ًيا أدت إلى استعادة الفئران المصابة
بالصمم قدرتها على السماع إلى مستوى يعادل قدرة
الفئرانالطبيعية.
يحتاج العلماء إلى إجراء تجارب عديدة قبل
تطبيقه على البشر ،ويخشى البعض من وجود
تضارب في المصالح ،إذ من الممكن أن يشكل
تطبيق العالج مصدر ٍ
ربح ألحد الباحثين من جامعة
فلوريدا والمشارك في البحث ،لذلك من األفضل
االنتظار حتى خضوع الطريقة الجديدة إلى مزيد من
االختبارات.
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مساحة ود

أمدح وأصدق بيت قالته العرب
قيل أن أمدح بيت قالته العرب قول اخلنساء:

ِ
ِ
نار
كـــأ ّن ُه َع َل
لتـــأتم اهلــــــدا ُة به
وإن َصـــخر ًا
ـــــــم يف رأســــــه ُ
ٌ
ُّ
ل: قول زهري:
وقي 
ً
متهــــــلل
ترا ُه إذا مـــــا جــــئتَه

أنت سائ ُله
كـــأن َّك ُمعطـــيه الـذي َ

وقيل: قول جرير:
َ
ــــون ِ
راح
ي ب ُط
ــــب ا َملطايا
ـــي َم ْن َر ِك
و َأنْـــدَ ى ال َعـــــا َمل ِ َ
َ
ألـــست ُْم َخ َ
ْ

ل  :قول حسان يف بني جفنة:
وقي 
ِ
ُي َ
ـــواد ا ُمل ْقـبِ ِل
الس
ـــو ُن حتـــى مـــا َتِ ُّر ِك َل ُبـ ُْم
غش ْ
ال َيســــألـون َعن َ

وقيل: قول األعشى:
فتى لو ينادي الشمس أل َق ْت ِق ِ
الســاري أللقــى املقالدا
ناعهــا
َ
َأو ال َقــمر َ
ً
ِ
ي.
قول ه: ينادي الشمس أي جيالسها يف نَد ٍّ 
وقيل  :قول أيب الطمحان القيني:

ووجــوههم
أحســابم
أضا َءت هلم
ُ
ُ

ِ
اجلزع ثاق ُبه
الليـل حتَّى ن ّظ َم
دجـــى
َ

أصدق بيت قالته العرب

وأصدق بيت قالته العرب قول الشاعر:
محلـــت نــــاق ٌة َف َ
حمــمد
أ َب َّر وأوىف ذمــــــــ ًة مــــ ْن
وق َر ْح ِلهـــا
وما
ْ
ّ
وقيل  :قول أيب ذؤيب:

ٍ
قليـــــــل تقـــــــن َُع
ُــر ُّد إىل
والنفـــــس راغــــب ٌة إذا ر ّغ ْبتَهــــا
ُ
وإذا ت َ
ل  :قول احلطيئة:
وقي 
ِ
ِ
والـــناس
بني اهللِ
جـــواز َيه
اخلري ال ُيعـــدَ م
ب ال ُع ُ
ــرف َ
ال َي ْذ َه ُ
َم ْن َيفعل َ
وقول طرفة:
ِ
ً
َ
َس ُت ْبدي َ
باألخـــبار َمــ ْن مل ْ ت َُز ّو ِد
ويأتيــــك
كنـــت
لك األيا ُم ما
جـاهل
َ
وقيل: قول امرئ القيس:
ِ
ِ
الـــرجل
خيــــر حقـــيبة
والــــب
طلــــــبت به
أنجــــح مـــــا
اهللُ
َ
ُ
ُ
ِّ
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